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Edital PRP/FAEPEX 10/2020 - Edital I de Apoio à Infraestrutura de Pesquisa 2020 –
Grupos de Pesquisa
A Pró-Reitoria de Pesquisa torna público o edital para seleção de projetos para a linha de Apoio à
Infraestrutura de Pesquisa 2020 – Grupos de Pesquisa com envio de propostas no período de

26/10/2020 a 30/11/2020.
Para submissão do apoio, anexar os documentos de acordo com o edital e utilizar o Sistema on line
FAEPEX (https://www1.sistemas.unicamp.br/faepex/login.jsp) FORMULÁRIO - EDITAIS ESPECIAIS. Os
documentos necessários para a proposta estão descritos no item 3 do edital.
Objetivo:
O presente Edital Faepex visa financiar a infraestrutura física de laboratórios de pesquisa já existentes.
Os itens financiáveis incluem serviços de terceiros e materiais para obras (reformas) de alvenaria,
pintura, piso, hidráulica, instalações elétricas, climatização, cabeamento, estabilização de rede elétrica,
bancadas, reparos de equipamentos e outros itens que possam ser caracterizados como de infraestutura
para pesquisa. Não são itens financiáveis a aquisição de equipamentos ou insumos para pesquisas,
despesas de viagem, diárias, participação em eventos, bolsas, software para pesquisa e outros itens
tipicamente caracterizados como de pesquisa propriamente dita.
1) Recursos disponíveis
O edital financiará projetos num total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), classificados de
acordo com as seguintes faixas:
•

Faixa 1, projetos com orçamento total até R$ 30.000,00

•

Faixa 2, projetos com orçamento total até R$ 80.000,00

•

Faixa 3, projetos com orçamento total até R$ 140.000,00



Faixa 4, projetos com orçamento total até R$ 200.000,00

2) Critérios de elegibilidade
Poderão apresentar projetos docentes em RDIDP lotados em Unidades de Ensino e Pesquisa e
pesquisadores (Carreira PQ Unicamp - Deliberação CAD-A-002/200540h/semanais), de acordo com as
condições abaixo:
•
Faixa 1: poderão apresentar propostas docentes e pesquisadores com vínculo empregatício com
a UNICAMP contratados anteriormente a 01/01/2010.
•
Faixa 2: poderão apresentar propostas docentes e pesquisadores com vínculo empregatício com
a UNICAMP contratados a partir de 01/01/2010.


Faixa 3: poderão apresentar propostas grupos de no mínimo 02 (dois) docentes e pesquisadores
com vínculo empregatício com a UNICAMP contratados a partir de 01/01/2010 e que atualmente
compartilham do mesmo laboratório ou espaço físico na Unidade.

•
Faixa 4: poderão apresentar propostas grupos de no mínimo 03 (três) docentes e pesquisadores
com vínculo empregatício com a UNICAMP contratados a partir de 01/01/2010 e que atualmente
compartilham do mesmo laboratório ou espaço físico na Unidade.

IMPORTANTE: Descrever no título do Formulário FAEPEX a FAIXA que irá submeter e logo após o
título do projeto.
2.1) É vedada a participação de um mesmo pesquisador em mais de uma solicitação, seja como
coordenador seja como membro da equipe.
2.2) Os projetos, em quaisquer das faixas acima, deverão apresentar evidência de captação de recursos
pelos docentes ou pesquisadores para auxílio à pesquisa, vigentes no período 2016-presente, de valor
igual ou superior ao solicitado, excluídos os convênios de prestação de serviços.
2.3) O docente ou pesquisador solicitante deverá estar credenciado em programa de pós-graduação na
Unicamp e ter orientações de Mestrado ou Doutorado em andamento ou concluídas na abrangência do
período 2016-presente.
3) Detalhamento da proposta
As propostas deverão ser encaminhadas à PRP/FAEPEX em formulário – EDITAIS ESPECIAIS online
próprio
(Linha
Pesquisa:
Edital
de
Infraestrutura),
disponível
no
endereço:
https://www1.sistemas.unicamp.br/faepex/login.jsp e deverá conter:
3.1) Projeto de pesquisa resumido (até 8 páginas), em documento único no formato PDF, com as
seguintes informações:
•

Título do projeto e Faixa (1,2,3 e 4) que irá submeter ( Descrito no item 1)

•
Breve descrição da pesquisa atual do laboratório, com destaque para sua relevância e
contextualização no cenário mundial;
•

Equipe responsável (coordenador e demais docentes e pesquisadores da carreira PQ);

•

Descrição das condições atuais do laboratório e quais as melhorias propostas;

•
Descrição detalhada e justificada de destino dos recursos solicitados (devem ser informados
custos estimados dos principais itens, mas não é necessário apresentar orçamentos de empresas neste
momento);
•

Impactos esperados da proposta nas atividades de pesquisa da equipe.

3.2) Súmula curricular do solicitante e demais membros da equipe (docentes e pesquisadores PQ) (até 3
páginas); destacar e comentar os trabalhos mais relevantes publicados no período 2010-presente
(máximo de 5 trabalhos);
3.3) Documento do coordenador de pós-graduação atestando as orientações de Mestrado e Doutorado
em andamento e/ou concluídas no período 2016-presente sob orientação do solicitante e/ou de
membros da equipe; Serão também aceitos extratos gerados a partir da base SIGA.
3.4) Relação dos auxílios à pesquisa, de fontes externas à UNICAMP, concedidos em nome do solicitante
e demais membros (docentes e PQ) da equipe ou dos quais participam como Pesquisador Principal,
vigentes no período 2016-presente, informando agência, número do processo e valor concedido. No
caso de projetos aprovados por outras agências que não a Fapesp, apresentar Termo de Outorga
contendo as informações mencionadas em formato PDF.
3.5) Para propostas submetidas na Faixa 3 e 4, deverá ser apresentado documento da direção da
Unidade informando que o referido laboratório é compartilhado pelos membros da equipe.
4) Critérios de análise e seleção
Qualquer solicitação que não atenda aos critérios de elegibilidade acima será desclassificada sem análise
de mérito. As propostas serão avaliadas por assessores ad hoc, seguidas de uma análise comparativa a
ser realizada por um comitê especialmente instituído pelo FAEPEX. Os principais critérios de avaliação

são os seguintes:
•
Qualidade da produção científica e tecnológica, especialmente aquela vinculada às atividades
de orientação;
•
Impactos esperados da proposta nas atividades de pesquisa, ou seja, como os investimentos de
infraestrutura pleiteados irão impactar nas atividades fins do laboratório;
•
Atuação da equipe nas atividades de orientação nos diversos níveis (Iniciação Científica,
Mestrado, Doutorado ou Pós-doutorado);
•
Captação de recursos financeiros oriundos de auxílios à pesquisa (vigentes no período 2016presente).
5) Cronograma, Vigência e Relatórios
As propostas deverão ser apresentadas via sistema online do FAEPEX de 26/10 a 22/11/2020. O
julgamento das propostas, incluindo análise de interposição de recurso, e a liberação dos recursos
deverão ocorrer até 31/01/2021.
As propostas contempladas serao vigentes por 12 meses contados a partir da data de assinatura do
Termo de Outorga pela Pró-Reitoria de Pesquisa.
O Relatório Técnico, a ser entregue ao FAEPEX via sistema online, e a Prestação de Contas, a ser
submetida à FUNCAMP, deverão ser apresentados em até 30 dias após a vigência do projeto.
6) Disposições Gerais
Propostas cujos proponentes (sejam eles coordenadores ou membros da equipe) estiverem em falta
com o FAEPEX até a data de encerramento das inscrições deste Edital serão desclassificadas.

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 26 de outubro de 2020.

Alterado em 09 de novembro de 2020.

